
Bestyrelsesmøde onsdag d. 30 august 2003

1. Evaluering af sommerens aktiviteter
2. Leje af opbevarings rum
3. Besvarelse af e-mail
4. Scenariedeltagelse 15-17 august
5. Druknet hest
5. a LL - udvalgets størrelse, boss, mønter
6. Foreningens økonomi
7. Opdatering af foreningens ønskeseddel
7.a Kommende arrangementer - Viking Con, TT
8. Scenarieoplæring
9. Påske/sommerscenarie fra R/R
10. Foreningens fremtid - bestyrelsesarbejde, scenariegruppe, udvalg
11. Brainstormweekend
12. Evt.

Ad 1.
IMS: overskud 45 kr. En god tur; meget ros til os for spil og opsætning. Der har ikke været kontakt til de nye folk - LL kontakter dem med hensyn til deltagelse I LL.

Sammenstødet: Overskud 1100 kr., men en del slitage på udstyr. De voksne var Mikael, Louise og Paw.

Der var oprindeligt 8 tilmeldinger - og senere kom der yderligere 20, hvilket bevirkede at den oprindelige holdplan blev slået I stykker.

Der har været en enkelt forældreklage over håndteringen af et sygdomstilfælde hvor vi må konstatere at det primært var arrangørerne som bærer skylden for den uheldige
episode.

Vi deltog med 30 unger og fik tildelt 4-5 nye spillere. Det var ikke vores oprindelige plan at vores voksne skulle spille.

Stor ros til ungerne for at tage spilansvaret I deres egne hænder og generelt positive tilbagemeldinger fra dem.

Opdeling af deltagelse I voksenscenaie og juniorscenarie er rigtig god under forudsætning at der er et juniorscenarie. Der skal dog stadig være et fælles scenarie.

SA '03: brugt 5000 kr. + 2000 for leje af narurskolen. Budget 11.000 kr. Overskuddet skyldes det lave deltager antal.

Næste år skal der være mange aktiviteter hvor børnene på forhånd tilmelder sig et bestemt antal.

Ang. kamp om natten I skoven skal der ikke være skrigeri - vi skal tage hensyn til den offentlige ro og beboerne I umiddelbar nærhed af skoven.

Polterabend diablo-style:
Gommen fik ikke blå mærker. Til næste gang skal der laves et par justeringer.
Næste polterabend er d. 8 august - traditionel ridderprøve.

Børnefødselsdag: Gik godt - vi var 3 voksne.

Ad. 2:
Hvem kender et sted hvor vi kan leje noget opbevaring ?
Mulige løsninger:
Søge hos forældrene I Holbæk by.
AOF - Pierre
Garage - Søren

Lokalerne skal være I Holbæk by, stueplan, stort uden fugtproblemer.

Ad. 3
Retningslinier for e-mail brug.
LÆS MINUMUM hver anden dag.
Besvar stillede spørgsmål.
Tænk over adressaterne på dine mails også ved besvarelse af mails.
Brug debatten mere

Marit bør hurtigst mulig få sig en mail.

Ad 4.
Først til januar I forbindelse med generalforsamlingen skal der holdes fest. Denne gang skal det være for alle vores medlemmer og ungerne skal afhentes tildigt og der holdes
voksenfest efterfølgende.

Ad 5.
LL består af:
Dan - formand
Erik - karakterer, baggundshistorier
Eli - praktisk arbejde, spilgenstande
Kim - verdensbeksrivelse og lensbeskrivelse
Søren - web. Adm og cleaner, protokol

Der skal indføres penge og tokens I august.

Ang. pavillionopsætning er der givet tilladelse men papirer et ikke skrevet endnu - Pierre forventer at vi har det inden august.

Vi skal lave en ryd skoven for affald - efter en LL - det skal være frivilligt at deltage og der gives slik og/eller sodavand til deltagerne. LL fastsætter dagen og Pierre skaffer
containeren.

Spilleren laver selv plotte; der kommer ikke noget plot fra arrangørerne.
Der arbejdes på en ny race: troldfolk som forventeligt kommer I spil til august.



LL anmoder om at indkøbe/ få produceret følgende:
Materialer til tokens
Støbeforme til mønter ( I prioriteret rækkefølge). Øretue, 10 skilling, sølvmark, ny skilling. Tiim skal lave formene - forventet pris for alle fire forme er: 1500 - 2000 kr.

Ad 6.
Kasseholdningen er pt. Ca. 50.000 kr.
I år har vi indtil d.d omsat for 113.000 kr.
Vi har 5000 kr I udlæg for SA.
Vi har investeret 25.000 kr I fast inventar I år.
Der er omsat sliksalg for 14.000 kr.

Næste år skal der indføres medlemskort.
Der skal strammes op ang. kontigentbetaling og skyldnere.

Ad 7.
Ønskeseddel:

50 mjødbægre - er bevilliget Pierre bestiller
50 Grilltallerkener á 10 kr. stykket - Eli og Dan indkøber torsdag I netto.
Pyrokursus. 3300 kr. pr. Næse. Søren og Eli bevilliges hver halvdelen af beløbet for kursuset idet det kan bruge I sammenhænge udenfor foreningen.
Brandtæpper og slukningsudstyr: Søren kontakter Falck ang. priser og der tages endelig stilling til indkøbet ved et senere møde.
Guitar: bevilliget guitar til 1300 kr. og der skal indkøbes en vandtæt pose - Søren indkøber.
Huse: Vi skal have bygget nogle træhuse efter model fra Einheirene.
Byggeholdet ( Pierre, Dan, Marit, Gutjak og Kranberg) bevilliges 10.000 kr. som sammen med vores gamle husprojekt forhåbentligt kan blive til 3 huse.
Borde/Bænke: efter model som Kims sammenklappelige - nedprioriteres pt. Indtil husbyggeriet er færdigt.
Små telte: Der vil være mulighed for at vi indkøber mindre telte I stil med Maticorens hales til vores medlemmer der skal afsted uden middelalderteltene.
Stativ til det store burgundiske telt: Opgaven tilgår byggeholdet.

7a.
VikingCon: 1. Weekend I efterårsferien.
Pierre skal deltage med duel - måske skal vi lave et foreningsrum, vides først med sikkerhed når programmet udkommer. Stine melder sig til foreningsrummet hvis det skal
laves.

Polterabend d. 8

TT: der hersker lidt tvivl om hvornår vi har lokalet fra idet vi ifølge kommunen har det fra Onsdag d. 13. Pierre undersøger nærmere.
Stadig Lars og Dan der står for det.

Vi vil forsøge med en ny struktur således at hver første tirsdag bliver en workshop - vi starter I september. Pierre og Dan forsøger at lave noget med at hækle kæder.

Horrorscenarie I sommeren 04. Tobias ved mere om det men det er meningen at det skal afholde 2 gange I 04 og 1 gang I 05. Vi afventer spændt mere information, men I 04
skal det være 5-dages og I 05 10-dages og foregå på en herregård.

Torden over Tortuka II: afholdes I november.
Forslag om at deltage I mindrehold og så koordinere transport og udstyr fælles.
Der skal oprettes en tråd på nettet til dette.

Gorr´Con III: bliver ikke afholdt I dette efterår - vi springer den over og afholder Gorr´Con IV I efteråret 04. Struktur ligesom Gorr´Con II, men med bedre partiske
organisering.

Ad. 8
Kim, Paw, Louise og Erik ( som udgangspunkt) bevilliges 5000 kr. til at lave et mindre scenarie for ca. 50 personer for at få mere erfaring med arrangørarbejdet. Vi
gamle(bestyrelsen) vil selvfølge stå til rådighed for vejledning og praktisk hjælp.
Der kan selvfølgelig hente andre kræfter ind I gruppe såfremt denne ønsker dette.

Paw og Kim organisere et møde for gruppen.

Ad. 9
Der bliver ikke noget stort sommer eller påskescanrie I 2004. Der kommer et I 2005 som Stine er begyndt at lave plottet til men det kan ikke nå at blive færdigt til sommer.

Vi tager i stedet på 3 sommerture. 1 fælles, 1 senior og 1 junior. Der afholdes Mindre scenarie (forventet 50 deltagere) og Gorr´Con IV.

Ad 10.

Der er bred enighed I bestyrelsen om at foreningens fremtid skal sikres gennem en gennemgribende omstrukturering af den nuværende arbejdsform; idet det på nuværende
tidspunkt er bestyrelsen der stort set både laver al administrationen, planlægning og afholdelse af arrangementer, med undtagelse af LL og TT.

Vi ønsker at der skal være mere rummelighed for at vælge arbejdsopgaver samt mere tid til de enkelt pågaver for de enkelte personer og at generelt skal laves en bedre
arbejdsfordeling for at aflaste de medlemmer der på nuværende tidspunkt har den største arbejdsbyrde.

Foreningens administrative side skal varetages af bestyrelsen og planlægningen og afholdelsen af foreningens arrangementer skal for størstepartens vedkommende læge ud I
udvalg på ligefod med LL og TT.

Bestyrelsen tilkender sig Pierre forslag med 5 bestyrelsesmedlemmer for delt på følgende måde:

2 voksne - som kan være forældre
1 juniorrepræsentant
1 seniorrepræsentant
1 repræsentant for LL.

Bestyrelsen skal varetage foreningens administrative opgaver. Der skal udarbejdes en beskrivelse af de funktioner som skal varetages af bestyrelsen, medlemmerne af
bestyrelsen samt de enkelte repræsentanters opgaver. Heri ligger formandsopgaven, kasseropgaven, og medlemsinformationen; det tænkes således at bestyrelsen skal varetage
nyhedsbrevsfunktionen.
Der vil I løbet af den sidste halve år blive arbejdet på de nødvendige vedtægtsændringer, arbejdsbeskrivelse og hvervekampagne for den nye struktur.



Det vigtigste er at vi skal have en ny kasser således at Pierre aflastes og kan varetage andre arbejdsopgaver og samtidig sætte den nye kasserer ordentligt ind I arbejdet.

I forbindelse med dette foreslår vi at vi afholder en forældrehyggeaften hvor vi fortæller om vores nye ideer samt forhåbentligt kommer I bedre kontakt med forældrene og de
imellem sig.

Det skal være en fredag, Eli finder tid og sted; Pierre hjælper med at forfatte invitationen. Mødet skal være I starten af september.

Ad. 11.

Vi finder et sommerhus ( Kim) og tager på en hygge-udviklings tur.

Ad. 12
- Våbentilladelser: efter ny lov der trådte I kraft 1. Januar 2003 skal vi ikke forvente at for en foreningestilladelse - de skal være personlige.
- Forslag om en markedsdag I vinterhalvåret med salg af kostymer, våben o.lign.
- Kamptræning: der er efterhånden en del efterspørgsel på reel kamptræning og der er en del I foreningen der har noget at byde ind med. Det skal ikke være sammenfaldende
med LL, men være løst struktureret.
- Stine skal bestille et komplet sæt af de svenske mønstrer.
- Vi skal have lavet medlems t-shirts og klistermærker. Begge dele til salg.
- Pierre har lavet et godt oplæg til vores ønsker til Kultur-Kasseren og Søren supplerede med mulig lokation for vores "sted".
- Budding
- Paw ønsker at hans kort bliver lamineret efterhånden som det bliver færdige så de ikke går I stykker - det bevilliges. Paw aftaler evt. med Eli ang. flexprint.
- Måske skal vi arbejde på en live-madopskriftssamling fra R/R
- - Jeg kan godt li´ tærte.
- Vores sangbog ligger på nettet.

Stine Svensmark 1. August 2003


